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Kulüp Katılım Kr�terler� 
 Herhang� b�r sağlık problem�n�n 

olmaması 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Sınıf �ç� kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      

öner�ler�ne  saygı duymak 
 
 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Yıl �çer�s�nde bel�rlenm�ş olan branşa a�t 
temel, teor�k ve prat�k becer�ler�n kazan-
dırılması. 

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Ber�l KAFESCİOĞLU 



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 Herhang� b�r sağlık problem�n�n 

olmaması 
 Suyun üzer�nde durab�lmes� 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Sınıf �ç� kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      

öner�ler�ne  saygı duymak 
 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Yıl �çer�s�nde bel�rlenm�ş olan branşa a�t 
temel, teor�k ve prat�k becer�ler�n kazan-
dırılması. 

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Ece Bağcı ÇAKMAK 
                                 Nec�m TEKİN 



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 Deneysel çalışmalar yapmaya açık 

olma 
 Yaratıcı f�k�rler gel�şt�reb�lme 
 Sanata duyarlı olma 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      
öner�ler�ne  saygı duymak 

 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Sanatsal yaratıcılığı gel�şt�reb�lme, 
her alanda kullanılab�lecek yaratıcı dav-
ranışlar gel�şt�reb�lme, düşünceler� ger-
çekleşt�reb�lmek ve sanat eserler�n� ürete-
b�lmek amacıyla b�reysel anlayış ve tekn�k 
yetenekler�n� gel�şt�reb�lme, estet�k duygu-
ların gel�şt�r�lmes� yoluyla, sanat ve tasa-
rımla �lg�l� olarak b�l�nçl� estet�k hüküm-
ler vermeler�n� sağlayab�lme, özgün dü-
şünme, üretme ve deneme kapas�teler�n� 
gel�şt�reb�lme. 

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Seyhan TERZİOĞLU  



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 Yapılacak Sınav sonuçlarına göre 

öğrenc� seç�m� yapılacaktır. 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Sınıf �ç� kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      

öner�ler�ne  saygı duymak 
 
 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Öğrenc�ler�n, kulübün toplum h�zmet� 
kapsamında, öğrend�kler� zeka ve stratej� 
oyunlarını d�ğer öğrenc�lere de aktarma-
larını sağlamak. Öğrenc�ler�n hayal güçle-
r�n� ve yaratıcılıklarını desteklemek, gel�ş-
t�rmek.  
 

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Utku KALUÇ 
                                     



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 A2 sev�yes�nde yoğun d�l  progra-

mına katılmak �steyen öğrenc�ler 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Sınıf �ç� kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      

öner�ler�ne  saygı duymak 
 
 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-İspanyolca ve Almanca d�ller�n� öğrenc�-
ler�m�z�n etk�l� b�r şek�lde kullanmalarını 
ve bu d�lde kend�ler�n� gel�şt�rmeler�n� 
sağlamak kulübün öncel�kl� hedef�d�r.  
Bunun yanı sıra d�le a�t kültür de aktarı-
lacaktır. Öğrenc�ler�m�ze A2 sınavı uygu-
lanacaktır. Bu sınav kapsamında  yoğun 
�çer�ğ�yle ; d�nleme, yazma, konuşma ve 
okuma-anlama d�l becer�ler� uygulana-
caktır. 

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: N�hal Yıldıran  
                                Katal�na EJDER  
                                      



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 Hazırlık – 9. sınıf öğrenc�s� olmak  

(01.01.2004 ve sonrası doğumlu) 
 Araştırma yapmayı sevmek, 
 Robot tasarımına �lg�l� olmak, 
 Takım çalışmasını sevmek gerek-

mekted�r. 
 Maks�mum 10 k�ş� alınacaktır. 
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      
öner�ler�ne  saygı duymak 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Robot�k çalışmalarını, b�l�m ve teknoloj�-
y� sevd�rmey�, sosyal sorumluluklarının 
farkında olmayı, takım çalışması yapab�l-
mey�, çevres�ndek�lere ve doğaya saygılı 
b�reyler olarak yet�şt�r�lmes�ne katkıda 
bulunmayı hedefleyen çalışmalardır. 
Bu çalışmalar kapsamında öğrenc�ler bu 
yıl farklı b�r uluslararası tema üzer�nde 
tüm dünya çocukları �le aynı süreç �ç�nde 
çalışırlar. 

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Esma ÇUKURBAŞI ÇALIŞIR 
                                  
                          



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 T�yatroya ve sanata meraklı olma 
 T�yatroya �lg�l� ve ezber yapma 

becer�s�ne sah�p olma  
 Rol yapma yeteneğ� olma  
 B�reysel ve grup sorumlulukları-

nın b�l�nc�nde olan  
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Sınıf �ç� kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      

öner�ler�ne  saygı duymak 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Öğrenc�ler�n kend�ler�n� oyun, drama ve 
t�yatro yoluyla �fade ederek sosyalleşmele-
r�n� ve yetenekler�n� gel�şt�rmeler�n� sağla-
mak. B�rey�n doğasında var olan sanat ve 
estet�k duygusunu oyunla b�rleşt�rerek 
t�yatronun eğlencel� ve eğ�t�c� varlığından 
yararlanıp oyun sahnelemek. 

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Ebru BİLGE 



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 Araştırmayı, problem çözmey� ve 

anal�z etmey� seven  
 Hayal güçler�n� b�l�msel yetenekle-

r� �le b�rleşt�rerek yen� f�k�rler üre-
teb�len 

 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Sınıf �ç� kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      

öner�ler�ne  saygı duymak 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Öğrenc�ler�m�z�n  b�l�msel düşünme, soru 
sorma ve araştırma becer�ler�n� gel�şt�r-
mek, onlara b�l�msel süreç basamaklarını 
kazandırmak, kaynak tarama ve b�lg�ye 
ulaşma yollarını keşfetmek, anal�z becer�-
ler�n� gel�şt�r�p neden-sonuç �l�şk�ler�n� 
kavratarak yen� b�r ürün ortaya koymala-
rını ve yen� stratej�ler gel�şt�rmeler�n� sağ-
lamaktır.  

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Tuğba VAROL 



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 Herhang� b�r sağlık problem�n�n 

olmaması 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Sınıf �ç� kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      

öner�ler�ne  saygı duymak 
 
 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Basketbol Kulübü; l�se sınıfları sev�yele-
r�nde 16 öğrenc�ye açıktır. Basketbol oyun 
kurallarını, hazırlayıcı oyunları, tekn�k 
gel�şt�r�c� antrenmanları, öğrenc�n�n ken-
d�ne güven�n�, takım ruhunun gel�ş�m�n� 
sağlamak. 

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Sal�h EDİS  



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 Herhang� b�r sağlık problem�n�n 

olmaması 
 Dansı, sanatı ve eğlenmey� seven  
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Sınıf �ç� kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      

öner�ler�ne  saygı duymak 
 
 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Özgüvenl�, sosyal, sorumluluk sah�b� b�-
reyler yet�şt�rmek. Müz�k ve r�t�m duygu-
larını güçlend�rmek. Eğlenmek. 
 
 
 
  

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Volkan YILMAZ 
                                      Tolga BAKİOĞLU 



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar 

(Maks�mum 12 k�ş�) 
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Sınıf �ç� kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      

öner�ler�ne  saygı duymak 
 
 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-B�rl�kte müz�k yapma, enstrüman hak�-
m�yet� ve b�lg�s�, farklı müz�k türler� ve 
d�llerde müz�k yapab�lme becer�s�n� gel�ş-
t�rmek. 

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Tayfun ERTUĞRUL 



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 Fotoğraf mak�nes�ne sah�p olma 

(cep telefon kabul ed�lmemekted�r) 
 Fotoğraf çekmeye �lg�l� olma 
 Etk�nl�klere katılmaya �stekl� olma 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      
öner�ler�ne  saygı duymak 

 
 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Öğrenc�ler,ver�lecek Temel fotoğraf eğ�t�-
m� sonrası;  
“Fotoğraf ned�r? Doğru fotoğraf nasıl çe-
k�l�r? Fotoğraf çekerken nelere d�kkat et-
mel�y�z? Fotoğrafta kompoz�syon kuralla-
rı nelerd�r?” g�b� sorulara yanıtlar bula-
caktır. Öğrenc�ler, daha b�l�nçl�,farklı ba-
kış açıları �le kurallara uygun  ve  severek 
fotoğraf  çekecekt�r. Ayrıca bel�rlenen b�r 
konu sonrası yıl sonunda Fotoğraf serg�s� 
açmak,kulübün  amaçlarındandır.  

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Met�n ARAS 



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 İler� sev�yede İng�l�zce b�lg�s�  
 Araştırmayı, okumayı, öğrenmey� 

sevmek;  
 Anal�t�k düşünmede ve takım ça-

lışmasında başarılı olmak, 
 Toplum önünde konuşab�lmek ve 

�y� kompoz�syon yazab�lmek 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Kulüp öğretmen�n�n verd�ğ� görev  

ve sorumlulukları eks�ks�z ve              
zamanında yer�ne get�rmek 

 Kulüp arkadaşlarının f�k�r ve      
öner�ler�ne  saygı duymak 

 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Öğrenc�ler�m�z�n dünyanın en büyük ulusla-
rarası organ�zasyonu olan B�rleşm�ş M�lletler 
ve �şley�ş� hakkında b�lg� ed�nmes�. B�rleşm�ş 
M�lletler ve d�ğer b�rçok uluslararası organ�-
zasyonların faal�yetler�n� örnek alan s�mülas-
yonlarına yurt �ç� ve yurt dışında katılarak 
öğrenc�ler�n kend�ler�n� gel�şt�rmeler� ve bu-
günün dünyasına donanımlı gençler olarak 
yet�şmeler�n� sağlamak. Günümüz problemle-
r�nden ve gerçekl�kler�nden yola çıkarak gele-
ceğe ışık tutacak konularda çözüm üreterek 
sorgulayan, eleşt�ren, ve gel�şt�ren genç z�h�n-
ler olarak gel�şmeler�n� sağlamak. 

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Derya ŞAHİNGİL 
                                    Nesr�n KARABULUT 



Kulüp Katılım Kr�terler� 
 Türkçe yazı d�l�n� düzgün ve ku-

rallı kullanab�lmek 
 Ana d�l�nde kend�n� doğru �fade 

edeb�lmek  
 Olay ve olguları der�nlemes�ne sor-

gulama ve yorumlama  konusunda  
�stekl� olmak  

 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  
 
Kulüp Kuralları 
 Özgür düşünme ve sorgulama sı-

rasında d�ğerler�n�n görüş ve eleş-
t�r�ler�ne açık olmak,  

 Sınıf �ç� uygulamalarında etk�n ve 
yaratıcı olmak, 

 

 
  
 
 

Amaç ve İlkeler�m�z 
 
-Öğrenc�m�z�n yaşamla �lg�l� hemen her 
konuyu der�nlemes�ne sorgulayıp eleşt�r-
mes�ne   olanak sağlayan felsef� met�nler 
üzer�nde çalışarak, bakış açısını gen�şlet-
mek ve bu çalışma sonunda da her b�r öğ-
renc�m�z�n yaşama ve kend�s�ne �l�şk�n 
farklı b�r dünya görüşünün kapısını aça-
b�lmek.   

Kategor�: Yıllık 
Kulüp Öğretmen�: Gül KAHYAOĞLU
  


